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Fietsen scouts
weer tiptop in
orde dankzij
Light Brigade
De Ronde Venen - De winter
breekt aan en de dagen worden korter. Dat betekent dat
iedereen weer eens naar de
fietsverlichting moet kijken. De
Light Brigade van de ANWB
heeft bekeken hoe het er voor
staat bij de scouts van de Jan
van Speyk. De Light Brigade
komt voornamelijk in actie op
basisscholen. Samen met een
wegenwacht wordt dan bekeken of de fiets van de kinderen wel helemaal in orde is. Alle scouts kwamen op de fiets
naar scouting en werden gecontroleerd door de wegenwacht. Alle fietsen waren aan
het einde van de avond weer
helemaal tiptop in orde. Scouting Jan van Speyk wil graag
via de Nieuwe Meerbode de
wegenwacht bedanken en
hoopt dat alle kinderen weer
veilig over straat gaan tijdens
de donkere dagen.
Meer weten over Scouting
Jan van Speyk of een keertje komen kijken? Kijk dan op
www.janvanspeykgroep.nl voor
alle informatie.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Is uw
cv ketel al
winterklaar?
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

De Ronde Venen - Langs de N201
is de aanleg van de nieuwe parallelweg met het fietspad door de provincie kortgeleden gereed gekomen en opengesteld voor het fietsverkeer.
Het betreft het tracé langs de N201
vanaf de kruising met de Ingenieur
Enschedeweg (N212) en de Hoofdweg naar Waverveen tot aan de
Veenweg in Mijdrecht. Tijdens het
groot onderhoud dat de N201 in
fasen vorig jaar onderging, was de
parallelweg al aangekondigd dat
die dit jaar zou worden aangelegd.
Daarvoor moest veel grond worden
verzet en sloten uitgegraven. Ver-

volgens is er door de aannemer een
laag zand op het tracé aangebracht
om de grond te laten inklinken. Dat
moest ruim een halfjaar daar blijven liggen. Om toch gebruik te kunnen blijven maken van de fietsroute langs de N201 had de provincie er een noodfietspad aangelegd.
Maar daar hebben maar weinig fietsers met een normale fiets gebruik
van gemaakt, met uitzondering van
sportfietsers die er met een mountainbike overheen scheurden. Dat
was er toen een geschikte weg voor!
Na de zomervakantie is men voortvarend te werk gegaan om het zettingzand te verwijderen en er een
mooie geasfalteerde weg van te

maken. Dat werk is nu afgerond.
Een woordvoerder van de provincie
laat weten dat behalve voor fietsers
de parallelweg ook is aangelegd
voor ander langzaam verkeer, landbouwverkeer en voor omwonenden.
Die hoeven nu niet meteen de drukke N201 op te draaien of af te slaan
maar kunnen dit bijvoorbeeld naast
de kruising met de Hoofdweg doen.
Daar is een brede toe- en uitrit gemaakt. Fietsers en bromfietsers
hebben de nieuwe weg al ontdekt
en maken er frequent gebruik van.
Vanuit het centrum van Mijdrecht
kan men nu sneller naar Waverveen
en Vinkeveen rijden en omgekeerd.
Het is korter dan binnendoor.
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WOUDA
FASHION
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OPHEFFINGSUITVERKOOP

dames, heren en kinderen

NOG 5

WEKEN
TE GAAN!

OPEN WOE. T/M ZAT. V.A. 11.00 UUR

www.vderwilt.nl

Nieuw fietspad langs
N201 in gebruik genomen
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DORPSSTRAAT 65 • WILNIS

MaGaZijn

verKOOP
DOnDerDaG 27 t/M ZOnDaG 30 nOveMBer
G-star/GeisHa/jaCK&jOnes/OnLY/PaLL MaLL/viLa/KuLtivate/LtB
verO MODa/PurewHite/Cars/PetrOL/naMe it/PieCes/wranGLer

sweaters/jeans
truien en vesten

5,- 10,-15,-

9,95/12,95/14,95/19,95*

14,95/29,95/39,95/49,95*

29,95/39,95/49,95/59,95*

BiG L ruiMt Het MaGaZijn OP vOOr De aanKOMenDe
nieuwe COLLeCties. DaMes/Heren/KiDs OP=OP!!!
*vOOrBeeLD PrijZen. nOG Meer aanBOD in De winKeL!

BiG L jeans DisCOunt | jOin fasHiOn | www.BiGL.nL
ZijDstraat 61, aaLsMeer | MaanDaG t/M ZaterDaG | teL: 0297 321177

VOOR NOG
MEER NIEUWS:
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WWW.MEERBODE.NL
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LAATSTE NIEUWS!

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 0297-745 541

www.catsmanauto.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Informatieochtend over
Wmo/ANBO

Diamanten huwelijk Jan en
Maartje van Egmond-Stam
Vinkeveen - Het kan niet op in De
Ronde Venen. Met de regelmaat
van een klok worden er juweeltjes
van huwelijken gevierd. Zal het ooit
een keer ‘op’ raken? Dat scenario
doemt wel op natuurlijk want in de
tegenwoordige samenleving zal het
steeds meer een unicum worden
dat twee mensen zo lang met elkaar
getrouwd blijven. Maar nu zijn ze er
nog volop.
De vreugde van het diamanten huwelijk – 60 jaar getrouwd - viel dit
keer te beurt aan Jan en Maartje

van Egmond-Stam. Zij vierden het
op 18 november samen in Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen en
zaterdag 22 november met familie
en vrienden in het verenigingsgebouw van de NH-kerk aan de Herenweg. Jan van Egmond is geen
onbekende in Vinkeveen. Hij heeft
zich jarenlang veelvuldig ingezet
voor het plaatselijke verenigingsleven en nam zelf ook deel aan de
sporten, zoals biljarten en schieten
bij de schietclub. Hij is 7 jaar kampioen geweest in de schietsport.
Jan deed mee aan tentoonstellin-

gen voor kleine huisdieren (konijnen) en hij was secretaris van de
ijsclub Voorwaarts. Ook was hij actief bij de middenstandsvereniging
waar hij meedacht in het opzetten
van leuke acties voor de winkeliers.
Verder zat hij 16 jaar in de gemeenteraad. Eerst in Vinkeveen en na de
herindeling van 1989 in de raad van
De Ronde Venen. Jan houdt van geschiedenis en laat dan ook zien wat
hij allemaal uitpluist. Hij gaat zelfs
terug tot aan het jaar 1100.
(Vervolg elders in deze krant)

Grondwerk van start voor carpoolplaats
Mijdrecht/Wilnis - Bij de rotonde
op de kruising Mijdrechtse Dwarsweg en de Ingenieur Enschedeweg
wordt door aannemingsbedrijf Jos
Scholman uit Nieuwegein momenteel grondwerk uitgevoerd voor de
aanleg van een carpool parkeerterrein. Dat omvat in deze fase nog
werkzaamheden in de vorm van bodemsanering. Voorts is er een aantal bomen gekapt om ruimte te maken. Bij navraag blijkt de gemeente
niet de opdrachtgever te zijn, maar
is het een project van de provincie. Die wil op de hoek bij de roton-

de een plek voor een carpool. Het
zou in eerste aanleg om 15 parkeerplaatsen gaan. De toekomstige carpoolplaats ligt pal naast de bushalte in de route Mijdrecht-VinkeveenAbcoude, Hilversum en Breukelen.
De locatie is goed gekozen aan de
N212 waarover veel forensen rijden
vanaf de richting Woerden naar Amsterdam en Amstelveen vice versa.
Ooit was de locatie bedoeld voor
een bezoekerscentrum bij de aanleg
van wat ooit het natuur- en recreatiegebied Marickenland had moeten worden. Dat is toen afgeblazen.

Het bezoekerscentrum had gecombineerd moeten worden met horeca
en het Museum De Ronde Venen.
Op de plek stond tot voor kort een
werkschuur van Richard’s Gronden Waterwerken uit Waverveen. Die
had de grond in eigendom waarvan de gemeente nu de eigenaar
is en waarop de provincie een carpoolplaats gaat aanleggen. Voorlopig echter is de aannemer nog wel
even bezig met de bodemsanering.
Wij houden u op de hoogte van de
vorderingen en wanneer de oplevering gepland is.

De Ronde Venen - De nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) roept veel vragen op.
Zijn kennissen, vrienden en/of familieleden straks verplicht mij te helpen? Of ben ik afhankelijk van de
Wmo-ambtenaar van de gemeente of ik straks hulp krijg? Zijn deze
vragen feiten of fabels? Op deze en
nog veel meer andere vragen geeft
de Wmo-informatiebijeenkomst van
de ANBO (Alg. Ned. Bond voor Ouderen) en de gemeente De Ronde
Venen op woensdag 3 december
om 10.00 uur in de gemeentehuis
te Mijdrecht antwoord. Een ANBOvoorlichter komt om aan de hand
van twee concrete voorbeelden de

nieuwe wet Wmo uit te leggen. De
sprekers zijn Dries Veldman van de
ANBO en de heer Mark Koetsier
van de gemeente De Ronde Venen.
De heer Koetsier is aanwezig om het
gemeentelijk beleid tot te lichten.
Zorg dat u erbij bent als u wilt weten
wat nu echt gaat veranderen vanaf 1 januari 2015. Niet alleen ANBO-leden maar alle senioren uit De
Ronde Venen zijn welkom. Aanmelden kan via telefoonnummer 0297778424 Greet van Scheppingen of
0297-775802 Jenny Tonge. De toegang is gratis.

Oproep

oudere dame gevallen in de Boni, nadat ze door een kind met een
winkelwagentje is ‘aangereden’. Wij
willen graag ik contact komen met
de ouders van het kind en eventuele
getuigen. Tel: 0297-283004.”

Mijdrecht – De redactie ontving
het volgende verzoek om plaatsing:
”Op zaterdag 15 november jl, is een

Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad.
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Diamanten huwelijk Jan en
Maartje van Egmond-Stam
Vervolg van de voorpagina.
Zelfs schreef hij een (geïllustreerd)
boek over zijn leven en houdt de genealogie bij in de vorm van een familiekroniek van het geslacht Van Egmond. Jan was en is ook altijd actief
en zichtbaar bij Museum De Ronde Venen als daar wat te doen is.
Maartje is ook altijd actief geweest.
Voornamelijk tijdens de werkzame
periode van Jan die de fouragehandel van zijn vader had overgenomen
aan de Spoorlaan. Daarnaast was zij
een toegewijde moeder voor haar
drie kinderen, twee dochters en een
zoon (poelier Dirk van Egmond). Net
zoals haar man Jan nam zij veelvuldig aan het locale verenigingsleven
deel.
‘Hoed af voor het verleden’
Jan en Maartje zijn samen nog in
‘goede doen’ waar het hun gezondheid betreft. Behalve wat klachten
die de ouderdom onvermijdelijk met
zich meebrengt, gaat het nog steeds
naar wens. Daar teken je voor als je
op die leeftijd bent gekomen. Jan is
geboren op 23 oktober 1924 in Waverveen. “Toen ik eraan zat te komen moest een werkman een paard
in de wei vangen en het voor een
kar spannen om de dorpsdokter te
halen in Vinkeveen voor de bevalling. Toen ik er was werd hij op dezelfde manier weer teruggebracht.

Zo ging dat. Telefoon hadden we
toen niet,” put Jan uit zijn herinnering. Maartje zag het levenslicht in
De Hoef aan de Kromme Mijdrecht
op 28 oktober 1930. Daar groeide
zij op. “Ik kwam Jan in 1953 tegen
bij de bushalte voor Van Bunningen
op het Amstelplein in Uithoorn. Het
winkelcentrum was daar toen nog
niet. Jan kwam uit Amsterdam en
nam dezelfde bus.
Hij kwam naast mij zitten en wist mij
over te halen voor een avondje uit.
En zo is het ervan gekomen,” aldus
Maartje met een olijke glimlach. Een
jaar later trouwden ze op 18 november 1954 in het gemeentehuis van
Mijdrecht en op dezelfde dag voor
de Nederlands-Hervormde kerk in
Vinkeveen. Behalve hun drie kinderen smaken Jan en Maartje het
genoegen zeven kleinkinderen en
drie achterkleinkinderen te kunnen
meemaken. Na hun trouwen betrokken ze een woning in een boerderij
aan de Herenweg (tegenover waar
nu café De Twee Heertjes staat). Na
anderhalf jaar verhuisden ze naar de
Spoorlaan waar ze 65 jaar hebben
gewoond. Later werd het nog een
woning op de Dodaarslaan waarna Jan en Maartje vier jaar geleden
verkasten naar zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan. Jan is altijd ondernemer geweest. Eerst met
een fouragehandel, later met een

firma in broedkuikens. Tot slot verhuurde hij schuurruimte aan mensen die hun boot wilden stallen en
opknappen. Dat laatste zag Jan ook
wel zitten en hij ging toen een samenwerkingsverband aan met Kok
om samen polyester boten te bouwen. Vandaag de dag is dat niet
meer aan de orde. In plaats daarvan
werkt hij af en toe nog (administratief) mee in de winkel van zijn zoon
Dirk in de Passage. Volgens laatstgenoemde hebben Jan en Maartje
er samen 150 jaar verenigingsleven
opzitten. Dat doen velen hen niet na.
De slogan van Jan is nog steeds ‘Zet
je hoed af voor het verleden en trek
je jas uit voor het heden’.
Burgemeester Maarten Divendal
kwam persoonlijk het bruidspaar feliciteren en nam traditioneel als cadeautje het boek De Plassen mee.
Dat werd zeer op prijs gesteld eveneens het bloemstuk van de gemeente en vanzelfsprekend de brief van
het kabinet van de Koning met de
welgemeende felicitaties. De altijd
gezellige burgemeester onderhield
zich geruime tijd met het bruidspaar. Mede namens de redactie van
deze krant alsnog van harte gefeliciteerd met het unieke moment in uw
leven. Gelet op uw positieve levensinstelling kunnen er nog wel een
paar fijne jaren aan vastgeknoopt
worden!

Grondwerk van start voor carpoolplaats

Mijdrecht/Wilnis - Bij de rotonde
op de kruising Mijdrechtse Dwarsweg en de ingenieur Enschedeweg
wordt door aannemingsbedrijf Jos

Scholman uit Nieuwegein momenteel grondwerk uitgevoerd voor de
aanleg van een carpool terrein. Het
gaat hier in eerste aanleg om bo-

demsanering. De aanleg stond al
langer op het verlanglijstje van de
gemeente. Die ziet op de hoek bij
de rotonde wel brood in een plek
voor een carpool. Bovendien ligt
pal ernaast de bushalte in de route
Mijdrecht-Vinkeveen-Abcoude, Hilversum en Breukelen. Ook de plaats
is goed gekozen aan de N212 waarover veel forensen rijden vanaf de
richting Woerden naar Amsterdam
en Amstelveen vice versa.
Ooit was de locatie bedoeld voor
een bezoekerscentrum bij de aanleg van wat ooit het natuur- en recreatiegebied Marickenland had
moeten worden. Dat is toen afgeblazen. Het bezoekerscentrum had
gecombineerd moeten worden met
horeca en het Museum De Venen.
Op de plek stond tot voor kort een
werkschuur van Richard’s Gronden Waterwerken uit Waverveen. Die
had de grond in eigendom waarvan
de gemeente nu de eigenaar van is.
Die gaat de locatie nu gebruiken
om er een carpoolplek van te maken. Voorlopig echter is de aannemer nog wel even bezig met de bodemsanering.

Formele Opening Lifestyle
Centre De Ronde Venen
Motto: Elke dag het beste uit jezelf kunnen halen!
Mijdrecht – De gezondheid is één
van de meest besproken onderwerpen in de huidige maatschappij. Voeding(sadvies), opleiding, bewegen en plezier/gezelligheid zijn
de vier hoofdingrediënten waarmee
de coaches van Lifestyle Centre De
Ronde Venen willen bijdragen aan
de gezondheid van de bewoners
van de Ronde Venen e.o. ‘Het is ons
doel om mensen bewust te maken
van hun eet- en leefpatroon. Helaas
zijn mensen zich er vaak niet van
bewust dat zij te weinig van het goede en te veel van het minder goede
eten. Daarnaast is het steeds minder gesteld met de kwaliteit van onze voeding’, aldus Marja van den
Berg (57), uit Mijdrecht.
Op donderdag 27 november opent
Lifestyle Centre De Ronde Venen
formeel haar deuren. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere welzijnscoaches in De Ronde Venen e.o. Doel is het geven van een
compleet aanbod op het gebied van
Voeding, Gezonde & Actieve levensstijl en Beweging.

Iedereen
Of je nu man of vrouw, jong of oud,
topfit bent of niet, iedereen kan werken aan zijn/haar persoonlijke doelen.
Wat Lifestyle Centre De Ronde Venen daarin zo uniek maakt is de visie en enorme passie waarmee alle
welzijnscoaches werken met maar
een focus: andere mensen een beter leven gunnen. Omdat de behoefte aan nieuwe welzijnscoaches
groeit kan Lifestyle Centre De Ronde Venen ook met trots melden dat
we per 9 oktober zijn gestart met de
Succes Academy om nieuwe Welzijnscoaches op te leiden. Het leuke is dat deze mensen als Welzijnscoaches in opleiding meteen zelf
in ons Lifestyle Centre aan de slag
kunnen. Ze sporten mee in onze
FIT&Funclub, nemen mensen mee
en deze mensen kunnen ze, met de
goede begeleiding van de ervaren
Welzijnscoaches meteen helpen”
Aldus Marja van den Berg, Welzijnscoach die het initiatief heeft genomen om Lifestyle Centre De Ronde
Venen op te richten.

Samen
Samen met Fit&Funclub De Ronde
Venen, de Succes Academy en andere activiteiten die worden gedaan,
zoals de Weight Loss Challenge en
individuele coaching is er een uniek
concept ontstaan om preventief gezondheidsklachten op een hele ontspannen en vooral gezellige manier
aan te pakken. Doel: De mensen
coachen en begeleiden naar een
gezonde en actieve levensstijl. Je
bent van harte uitgenodigd om tussen 17.30 en 19.00 uur de Opening
samen met ons te vieren. We zijn
er heel trots op dat Wethouder Erika Spil de formele opening om 18.00
uur zal verrichten. Adres: Communicatieweg 9-3, 3641 SG Mijdrecht. Elke gast ontvangt dan ook een waardebon voor een Gratis Lichaams-en
voedingsanalyse t.w.v. 45 euro. Voel
je meer dan welkom om ook op een
ander tijdstip eens binnen te lopen
voor een persoonlijk gesprek. Mocht
je interesse hebben, neem dan gerust contact op met Marja van den
Berg 06-12323154 of Marjavandenberg57@gmail.com

Herfstklanken bij Brassband Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 22 november jl. heeft Brassband Concordia uit
Vinkeveen een prachtig concert gegeven in sociaal cultureel centrum
‘De Boei’. De avond stond in het teken van herfstklanken, warme klanken van koperinstrumenten afgewisseld met de melodieuze klank

van accordeon welke bespeeld werd
door gastmusicus Karin van Vliet uit
Vinkeveen. In een uitverkochte zaal
was het eerst de beurt aan het leerlingenorkest van Brassband Concordia gedirigeerd door Stephan Koppelaar. Dit opleidingsorkest had samen met de blokfluitgroep, dat on-

der leiding staat van Bernadette de
Bree, een aantal liedjes ingestudeerd. Met nummers als ‘De Muziekfabriek’, ‘Fietser in Moskou’ en
het oer-Hollandse ‘Klompendans’
lieten zij horen dat er grote vooruitgang zit in het leren bespelen van
een instrument. Zij sloten hun optre-

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.

Repair Café in Vinkeveen in samenwerking
met Amerpoort dagbesteding
Al jaren zijn er goedlopende Repair Cafés en inmiddels
zijn er landelijk al meer dan 40. De Ronde Venen heeft
er al een in Mijdrecht en een in Abcoude, maar vanaf
17 november is er nu ook een in de St. Josefschool (lokaal 16) Tuinderslaantje 1 in Vinkeveen! Het Repair Café
Vinkeveen zal elke 3e maandagochtend van de maand
zijn deuren openen. Het Café start om 9.30 en duurt tot
12.30 uur. U hoeft niet aan te melden.

ACTIVITEITENOVERZICHT DECEMBER 2014
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar:
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding via het Klant Contact Centrum 0297-760260
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders
vermeld.
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 8 en 22 december. Aanmelden: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com.

Repair Café Mijdrecht
Donderdag 11 december is het Repair Café van 14.0016.00 uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of
koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 15 december. Elke 3e maandagochtend van
de maand zijn deuren openen. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. U hoeft niet aan te melden, het
is een open inloop.

Kijk voor nieuwste vrijwilligerswerkvacatures in uw
buurt op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Actuele vacatures
De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Amerpoort loc. Vinkeveen zoekt een vrijwilliger die
wil ondersteunen bij het zwemmen met mensen met
een verstandelijke beperking. (vac.nr. 11872)
- Bibliotheek AVV zoekt een gastheer/gastvrouw in
de Bibliotheek Wilnis (vac.nr. 12424)
- Verzorgingshuis Gerardus Majella zoekt een tuinman
in Mijdrecht (vac.nr. 12606)
- Tympaan-De Baat zoekt iemand die samen met een
meneer uitstapjes wil maken en houdt van fotograferen (vac.nr. 12493)
- Handjehelpen zoekt iemand die wil buitenspelen
met Joey (vac.nr. 11760)
- Knotgroep De Ronde Venen zoekt mensen die het
leuk vinden om op zaterdagen in de wintermaanden
te helpen met knotten (vac.nr. 12268)
- Tympaan-De baat zoekt versterking (o.a. gastvrouwen en -heren) voor de werkgroep die cursussen
voor zorgvrijwilligers regelen (vac.nr. 12492)
- Verzorgingshuis Zuiderhof zoekt restaurantvrijwilligers voor vrijdagen in Vinkeveen (vac.nr. 12608)
Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Wilt u overleg over de vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

Rollatorspreekuur
In december geen rollatorspreekuur. Kijk voor de volgende spreekuren op onze website bij senioren-rolla- BuuRTKAMERs DE RONDE VENEN
torspreekuur. Van tevoren opgeven is niet nodig.
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
Brunch in de Kweektuin
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
Zondag 7 december. Elke eerste zondag van de even
info & activiteiten
maanden van 12.00-14.00 uur voor 65-plussers. Kos- - Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,ten €5,-. Aanmelden kan bij het Klant Contact Centrum.
opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Cinema Plus
Annie van Gelder, coördinator
Donderdag 18 december. Elke 3e donderdag van de Algemene info:
Di/do tel. 06-17970016
maand. Prijs: €4,- (€7,- incl. vervoer). aanvang 14.00
mail: a.vangelder@stdb.nl
uur, zaal open 13:30 uur. Vooraf opgeven is niet nodig.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Eetgroep
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Vrijdag 19 december 17.00 uur. Let op: deze keer wordt Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
er een speciale (kerst)avond georganiseerd voor maximaal 20 deelnemers in ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
GA Mijdrecht. Kosten van deze avond zijn €13,- zonder Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
vervoer en €16,- met vervoer.
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
(€8,50 met drankje)
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 10 december van 19.30-21.00 uur in Zorg- Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
centrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. tel. 0297-250692
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
avond is “Dubbel verlies bij dementie”. Steeds een Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
stukje afscheid nemen is een moeilijk proces. GastspreDe Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
ker is Peter Leliveld, psychosociaal therapeut.
tel. 06-57125450
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Maandag 15 december van 13.30-15.30 uur in de Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5.
“Kerst” we gaan iets lekkers koken of bakken voor de BuuRTKAMER WIlNIs: NAJAARsACTIVITEITEN
kerst. Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er ko- Dinsdag 9 en donderdag 11 december: Kerststukmen, wordt het op prijs gesteld als u zich vooraf even jes maken. Inmiddels een traditie; wel zelf een snoeiaanmeldt bij het Klant Contact Centrum 0297-760260 schaartje, mesje en mandje/bakje meenemen en even(op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.)
tueel takken/groen uit eigen tuin.

PROGRAMMAOVERZICHT NOVEMBER 2014
datum
Maandag 1 dec
Dinsdag 2 dec
Woensdag 3 dec
Donderdag 4 dec
Vrijdag 5 dec
Maandag 8 dec
Dinsdag 9 dec
Zondag 14 dec
Dinsdag 16 dec
Woensdag 17 dec
Donderdag 18 dec
Donderdag 18 dec
Donderdag 18 dec
Vrijdag 19 dec
Maandag 22 dec
Dinsdag 23 dec
Woensdag 24 dec
Dinsdag 30 dec
Woensdag 31 dec

activiteit
bestemming
ophalen v/a
Bibliotheek
Mijdrecht
10.00 uur
Stadsmuseum
Woerden
09.30 uur
PlusBus Diner Corfu
Mijdrecht
17.00 uur
Boodschappen + Markt
Mijdrecht
13.00 uur
Intratuin
Cruquius
09.00 uur
Vislunch Thalassa
Zandvoort
09.00 uur
Boodschappenmiddag
Mijdrecht
13.00 uur
Ger’s Party (eigen vervoer!)
Mijdrecht
13.30 uur
Kerstdiner Van der Valk
Schiphol
15.45 uur
PlusBus Diner s’Anders
Vinkeveen
17.00 uur
Boodschappenochtend
Mijdrecht
09.00 uur
Kerstconcert
Amsterdam
12.00 uur
Keuzefilm in de Angstelborgh (met pers.auto) Abcoude
14.00 uur
Eetgroep in Het Paradijs
Mijdrecht
16.30 uur
Bibliotheek
Mijdrecht
10.00 uur
Pannenkoekenrestaurant
Cruquius
10.00 uur
Boodschappenochtend
Mijdrecht
09.00 uur
Weekmarkt
Aalsmeer
09.00 uur
Boodschappenochtend
Mijdrecht
09.00 uur
In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden
Redactie Anna Oostrom, met medewerking van Pim Jongsma & Hanno Zaal

den af met ‘Beethoven Forever’, een
eerbetoon aan één van de grootste componisten van deze aardbol.
Hierna trad de Brassband op met
soliste op accordeon. Het eerste gespeelde nummer ‘My all is on the Altar’ is een klassiek werk dat volledig recht doet aan de mooie klank
van een Brassband. Daarna werd
het drieluik ‘Divertimento for Brass’
uitgevoerd, een lichtvoetige afwisseling van marsmuziek en rustige ingetogen muziek. Hoe mooi de accordeon klinkt met koperinstrumen-

ten was te horen in het rustige stuk
‘Aranjuez Mon Amour’.
Popmuziek
Het nummer ‘Make My Day’ was
de opstap naar de popmuziek en
de opzwepende Zuid-Amerikaanse
tango’s welke na de pauze gepeeld
werden. Eerst was er echter nog tijd
ingeruimd om twee leden van Concordia in het zonnetje te zetten.
Michèle Geers en Henk Gijzen kregen van de voorzitter een oorkonde
uitgereikt voor hun 20 jarig lidmaat-

kosten
€ 3,00
€12,50
€ 3,00
€ 3,00
€10,00
€15,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 3,00
€ 3,00
€11,00
€ 4,00
€16,00
€ 3,00
€15,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 3,00

schap. Na de pauze werd de reeks
van popnummers geopend met ‘Mac
Arthur Park’, een nummer geschreven door Jimmy Webb en uitgevoerd
door o.a. Richard Harris en Donna Summers. Daarnaast werden de
stukken ‘Soul Bossa Nova’, ‘In Siemi’
en ‘Mr. Jums’ uitgevoerd. Karin van
Vliet soleerde op accordeon in ‘Tango Fuego’ en ‘Libertango, Astor Piazzolla’. De succesvolle avond werd
afgesloten met ‘Dance-Beat’, een
swingend nummer uit het muzikale
assortiment van het Leger des Heils.
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Derde editie Culinaire
Winterfair in aantocht!
Regio - Bijna is het zover! Culinaire Winterfair 2014. Het weekend van
29 en 30 november zal wederom in
het teken staan van maximaal genieten op het Teylersplein in Nieuwveen tijdens de derde editie van de
Culinaire Winterfair. Op zaterdag
29 november zal de Culinaire Winterfair haar deuren een uur eerder
openen dan u gewend bent. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.
00 uur en speciaal voor de oudere
generatie zal de middag een extra
tintje hebben. Alle 70 plussers met
of zonder begeleider worden warm
welkom geheten en ontvangen tussen 14.00 en 15.30 uur gratis entree
en een gratis consumptie.
Onder genot van een culinair hapje, drankje en een vermakelijk entertainment zal Stichting Culinaire Winterfair in samenwerking met
Stichting de Zonnebloem de ouderen een overheerlijke middag bezorgen. Natuurlijk kunnen alle bezoekers inmiddels vertrouwen op twee
culinaire dagen en volop genieten
van vele heerlijkheden in een verwarmde locatie. Bekende en ook

nieuwe restaurateurs zullen u weer
versteld doen staan van culinaire
hoogstandjes. Ook het entertainment is in een nieuw jasje gestoken
en wordt dit jaar verzorgd door Myra
de Groot Entertainment en zal u van
twee gezellige middagen en avonden voorzien. Door de jaren heen
zijn er veel bedrijven bijgekomen
die Stichting Culinaire Winterfair
een warm hart toedragen. Elk jaar
kan de Stichting weer rekenen op
hun steun doormiddel van sponsoring. Mede dankzij deze sponsoren
is het mogelijk om nu voor het derde
jaar dit culinaire evenement organiseren. Tot Zaterdag 29 en Zondag
30 november op het Teylersplein in
Nieuwveen!

IVN Vogelexcursie

Regio - Op zaterdag 6 december
vindt de laatste korte vogelexcursie
plaats van 2014. Deze keer wordt
voert de wandeling over Klarenbeek, het natuurterrein achter het
AMC, tussen het spoor en de Abcouderstraatweg.
Het is een afwisselend gebied met
kleine landschapselementen, zo-

als rietmoeras, knotwilgen, struweel, hooiland en poelen. Hier komt
het oudhollandse cultuurlandschap,
zoals dat in de 11e tot en met 16e
eeuw in deze omgeving is ontstaan,
weer tot leven. De plas is zeer geliefd bij veel vogelsoorten als wintergast zoals: smient, krakeend,
kuifeend, wilde eend en tafeleend.
Verzamelen om 9.15 bij de parkeerplaats van de begraafplaats in Wilnis aan de Ir Enschedeweg. Vertrek
naar Abcoude om 9.30. Deelnemers
uit Abcoude verzamelen op de parkeerplaats tegenover het golfterrein, aan de Abcouderstraatweg, om
9.45, alwaar de wandeling begint.
Aanmelden is niet nodig. Neem wel
een kijker mee. Informatie: G. Walen, 0294-284850.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

WIK speelt Gespuis in het
Warenhuis
De Ronde Venen - Zaterdag 22
november jl. was de première van
“Gespuis in het Warenhuis” in ’t Oude Parochiehuis. De cast heeft weer
een leuke klucht op de planken gebracht, met Nico van Leeuwen als
regisseur. Cynthia (Yvonne Breewel) is afdelingsmanager van de
kledingafdeling van een warenhuis,
Janine (Kelly Castien) is haar medewerkster en is snel van slag.
Betske (Gineke van Diemen) en
Frans (Joop Kentrop) komen winkelen.
Daar er sprake is dat er hoog bezoek komt in de stad is journalist
Stefanie (Henny Breewel) komen
rondneuzen en is Vivianne (Wilma
Kraan)van de beveiliging gekomen
om het pand veilig te stellen. Vervolgens komt er nog een accountmanager c.q. vertegenwoordiger langs
(Vincent Versteeg) die eigenlijk ie-

mand anders blijkt te zijn. Dit alles
werd weer onder de nodige lachsalvo’s neergezet. Theo Groeneveld is
de soufleur en Elisa Wilms verzorgt
de grime.
Figuranten zijn Tonny Kruys en
Edwin Valentijn.
Joop Kentrop werd gehuldigd met
de nodige cadeaus, hij speelt al
meer dan 40 jaar bij WIK.
Voor zijn vrouw Marian was er een
schitterend boeket, zij heeft de repetitieavonden alleen gezeten en
dat is wel een bloemetje waard.
Mocht u deze klucht/ komedie nog
niet gezien hebben en wel interesse, dan heeft u komende zaterdag
29 november nog de kans om dit te
zien in ’t Oude Parochiehuis aan de
Bozenhoven 152 te Mijdrecht, aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen op nummer: 0297-283979 en
vanaf 19.30 uur aan de zaal.

Koninklijke onderscheiding
voor Joanne Kellermann
De Ronde Venen - Oud-directeur
van De Nederlandsche Bank (DNB)
en inwoner van De Ronde Venen
Joanne Kellermann is op vrijdag 21
november benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau.
Kellermann krijgt haar onderscheiding voor haar inzet als directeur
toezicht pensioenfondsen, verzekeraars en integriteit in de financiële sector, alsmede voor haar andere
maatschappelijke verdiensten, zoals haar streven naar diversiteit en
duurzaamheid. De koninklijke onderscheiding is uitgereikt door minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Dat gebeurde tijdens Kellermann’s receptie in De Bazel in
Amsterdam ter gelegenheid van
haar afscheid van DNB. Dijsselbloem prees haar onder meer om

haar bijdrage aan het herstel van
soliditeit in de pensioensector en
aan de versterking van de integriteit van de financiële sector. Mr. A.
Joanne Kellermann was tot 1 november 2014 directielid van De Nederlandsche Bank. Haar portefeuille omvatte het toezicht op pensioenfondsen, verzekeraars alsook de
toezicht-expertisecentra van DNB.
Daarvoor was zij vanaf 2005 de General Counsel en directeur van de
Divisie Juridische Zaken bij DNB. In
de periode 1992-2005 was zij partner bij het internationale advocatenkantoor NautaDutilh. Kellermann
bekleedt diverse nevenfuncties,
waaronder het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht en van het Van Gogh
Museum.

Januari start verbouwing
W.C. Zuiderwaard
Vinkeveen - Als alles volgens de
planning verloopt zal men medio januari 2015 starten met verbouwing
van winkelcentrum Zuiderwaard in
Vinkeveen. Doel van deze verbouwing is de leegstand te verminderen
en de omwonenden weer het gevoel
te geven dat het weer een echt winkelcentrum is. In het plan staat o.a.
dat de Jumbo Supermarkt in totaal
1700 vierkante meter groot wordt.
Om dit te kunnen realiseren gaat
het Kruidvat verhuizen.
Het Kruidvat verhuist dan naar het
oude pand waar de ABN gevestigd
was en de modezaak die er nu zit.
Deze modezaak gaat het centrum
verlaten.
In januari 2015 wordt gestart met
de verbouwing. De Jumbo is erg
blij met deze uitbreiding die hen te
wachten staat.

Vincent Schuit van de Jumbo heeft
hier lang op moeten wachten en is
dol blij: ‘De nieuwe winkel wordt
veel ruimer dan de winkel die we nu
hebben. In de gangpaden kun je elkaar dan veel beter passeren en er
komen maar liefst vijfduizend artikelen bij, waarmee we het volledige
assortiment gaan bieden. En hoewel
de Jumbo nog maar vier jaar in Vinkeveen gevestigd is, krijgt zij in alles
een opfrisbeurt: nieuwe meubels,
nieuwe borden en nieuwe bedrijfskleding.”, Aldus Schuit. Zuiderwaard
is echt een boodschappencentrum,
gericht op de dagelijkse aankopen.
Daarom is ervoor gekozen de Jumbo flink uit te breiden, want een grote supermarkt die het volledige assortiment biedt, daar kunnen de
kleinere ondernemers weer van profiteren.’

Koffieconcert kerstsfeer
met Uithoorns Passionkoor
Regio - Op zaterdagochtend 6 december om 10.30 uur organiseert
Stichting Troupe A’dour het laatste concert van dit jaar. Dit concert
maakt deel uit de serie koffieconcerten in Zorgcentrum Careyn Maria-Oord in Vinkeveen. Dit keer kunt
u genieten van het optreden van het
Passion koor uit Uithoorn. Passion is
een wereldmuziekkoor, dat een afwisselend programma brengt, afkomstig uit verschillende landen.
Dit keer zingt het koor muziek uit
Finland, Griekenland, Japan, Frankrijk, Hongarije, Georgië, Zuid-Afrika,
en nog veel meer. Het concert wordt
afgesloten met bekende kerstnummers, zoals Silent Night, Oh Tannen-

baum, White Christmas, Jingle Bells.
Sinds de oprichting van het koor in
1999 staat het onder bezielende leiding van Rutger van Leyden. Hoewel
plezier in het zingen voorop staat,
besteedt Passion speciale aandacht
aan choreografie. Dit onder leiding
van Angelique Wardenier. Namens
stichting Troupe A’Dour nodigen
wij iedereen van harte uit te komen
luisteren en dit prachtige concert bij
te wonen! De toegang voor bewoners van het zorgcentrum is gratis.
Voor bezoekers van buiten bedraagt
de toegang 5,00. Meer info: www.
passionkoor.nl
Zorgcentrum Careyn Maria Oord,
Herenweg 69 in Vinkeveen

KerstInn DRV:

De herberg waar dit jaar
wéér voldoende plek is!
De Ronde Venen - Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje
door te brengen? Kun je de eindjes
moeilijk aan elkaar knopen en wil
je van kerst toch een feest maken?
Wil je kerst vieren zoals het eigenlijk bedoeld is, een gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Kom dan
Eerste Kerstdag naar Kerstinn de
Ronde Venen. Het is alweer de derde editie en elk jaar blijkt weer het
grote succes. Op 25 december worden alle deelnemers vanaf 17.00 uur
gastvrij onthaald in de bedrijfskantine van Walraven in Mijdrecht. Hier
wordt een feestelijke maaltijd plus
ontspannen vermaak via een ‘Open
Podium’ aangeboden. De KerstInn
sluit weer rond 22.00 uur. Aanmelden kan via één van de Servicepunten in De Ronde Venen (tel: 0297587600 of kom persoonlijk langs).
Bij elk Servicepunt, in Mijdrecht,
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude, ligt
ter inzage een fotoboekje waar het

plezier van af spat! Het deelnametarief is 15,00 per persoon - vervoer
van en naar de KerstInn is beschikbaar. ‘Open podium’ We zijn voor de
KerstInn altijd op zoek naar leuke
‘acts’. Wil je een mooi gedicht voordragen of iets muzikaals doen? Heb
je een dans- of goochelact of kun je
juist heel goed moppen tappen? Het
zou leuk zijn als je dit met de gasten
van de KerstInn zou willen delen.
Het is geen competitie, we hopen
op een bonte verzameling van podiumkunsten. We waarderen het als
je even langskomt om alle gasten
van de KerstInn met je act te vermaken, maar je bent natuurlijk ook
van harte welkom om aan te schuiven als gast. De KerstInn is een onafhankelijk initiatief en separaat onderdeel van St. Tympaan-De Baat.
Voor meer informatie, kijk op: www.
tympaan-debaat.nl/kerstinn-2014 of
word vriend van ons op Facebook:
www.facebook.com/kerstinndrv.

Boskip tast schietwilg aan
Een mooie herfstdag. Ik ging samen met mijn echtgenote nog even
een rondje fietsen. Genieten van het buiten zijn en kijken naar de
kleuren in de natuur. Op de Oude Spoorbaan in De Hoef, vlakbij het
voormalige spoorhuis, viel ons oog op een opvallende, fraaie, zwavelgele zwam. De zwam dankt er zijn naam aan: “Zwavelzwam”. De
zwavelgeur ontbreekt gelukkig.
Slecht nieuws voor de flinke schietwilg, waarin deze geduchte parasiet groeide. Een zwavelzwam kan levende bomen via beschadigde
plekken infecteren. Gezonde, onbeschadigde bomen worden niet
aangetast. De zwavelzwam komt voor op vele boomsoorten, nog al
eens op wilgen en eiken, maar ook op de taxusbomen kan hij groeien. Deze algemeen voorkomende, één-jarige houtzwam is vaak al
in het voorjaar begonnen met zijn aanval en kan tot de winter doorgroeien. Deze zwam oogt vaak spectaculair vanwege het vormen
van grote waaiervormige vruchtlichamen die in lagen boven elkaar
zitten. Ze kunnen vele kilo’s zwaar worden. In de winter wordt de
zwam brokkelig als oude kaas en de mooie kleur (vaak ook nog met
oranje of baksteenrode tinten) verandert in wit/grijs. De zwam blijft
soms nog een tijdje aan de boom zitten of valt voor de winter al op
de grond. Door de zwam ontstaat bruinrot, een schimmel die het
kernhout van de boom laat krimpen, waardoor de boom uitgehold
en verzwakt wordt. De kans op omwaaien of afknappen wordt erg
groot. Personeel van de gemeente zag dit bij een inspectie en uit
veiligheidsoverwegingen werd er terecht overgegaan tot een noodkap van de boom. De boom stond immers pal naast een weg.
En dan nog even wat over de titel van dit stukje. De bijnaam “Boskip” dankt de zwavelzwam aan de Engelsen die hem “Chicken of
the Woods” noemen. In Engeland wordt de zwam veel gezocht als
consumptiepaddestoel. De draderige structuur en de smaak zouden erg aan kip doen denken. Volgens de liefhebbers zijn de jonge zwammen sappig en lekker. Als ze nog in de groei zijn, kun je
dat zien aan de goudgele druppels die aan de randen en onderkanten worden afgescheiden. Toch
maar even oppassen: sommige mensen reageren allergisch
en kunnen misselijk of duizelig worden. Eerst beginnen
met een klein hapje? Exemplaren die gevonden worden op
taxushout zeker niet eten, want
de zwam neemt de giftige stoffen uit de taxusboom op.
Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Kerstversieringen maken
in De Woudreus
Wilnis - Op woensdag 10 december
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar,
tijdens de themamiddag ‘Kerstversieringen maken’, in kerstsfeer komen in NME-centrum De Woudreus.
De kinderen maken een deurkrans,
een kerstgeurbal en een kaarsenstandaard. Ook gaan ze een kaars
versieren. Er worden zoveel mogelijk
natuurlijke materialen gebruikt. Natuurlijk mogen ze alle zelfgemaakte
voorwerpen mee naar huis nemen.
De middag begint om 13.30 uur en
duurt ongeveer twee uur.
Deelnamekosten bedragen 5,-.
Er is plaats voor 25 kinderen. Wil je
meedoen, meld je dan snel aan. Dit
kan telefonisch (0297 273692) of per
mail (nmederondevenen@odru.nl).

Vermeld hierbij je naam, leeftijd en

telefoonnummer. Heb je zelf gewww.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
schikte materialen uit de natuur of

de tuin (zoals groene takken, bessen, dennenappels e.d.), neem ze
dan mee. Het adres van De Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis (achter de Willisstee). De
Woudreus is op 10 december alleen open voor deelnemers aan de
kerstmiddag. December is de laatste woensdagmiddag van 2014 dat
het NME-centrum open is.
Op woensdag 7 januari 2015 is iedereen weer welkom vanaf 13.30
uur om een natuurkwartiertje uit te
voeren, een rugzakje te lenen of om
te knutselen met natuurlijke materialen.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn,Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden.
Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort,rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beetje
crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Zgn. Felix kat. Zwart-wit, witte kraag.

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Hulp bij stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Op maandagavond 1 december a.s. bent u weer
van harte welkom in de “Oudheidkamer” in verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen met al uw vragen
over genealogie.
De leden van de werkgroep GENEALOGIE binnen onze Historische
Vereniging willen u weer graag van
dienst zijn om richting te geven in
de zoektocht naar het verleden van
uw dierbaren.
Uit ervaring weten wij ons op deze

Is uw huisdier zoek?

inloopavonden altijd weer gesteund
door een groepje vaste bezoekers
die hun steentje bij dragen aan de
overdracht van hun kennis en ervaringen met stamboomonderzoek.
Dus u steekt er altijd wel iets van op.
Voor hen die niet over een computer beschikken, hebben wij een lijst
met tips klaarliggen die u mogelijk
dat extra steuntje in de rug kunnen
geven. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.30 uur en de toegang is gratis.

De Trekvogel neemt deel
aan leesritueel
Mijdrecht - OBS De Trekvogel doet
mee aan een nieuw nationaal initiatief dat leesachterstand wil terugdringen. Zij gaan met de leerlingen
aan de slag om nog meer aandacht
te besteden aan lezen. Iedere dag
wordt er minimaal een kwartier gelezen. Dat gebeurde al en daar gaan
ze mee door.
Zij sluiten zich als Kwartiermaker
aan bij een nieuw nationaal initiatief
om 15 minuten lezen per dag te promoten. De bedoeling is dat met dit
leesritueel kinderen nog beter ervaren hoe leuk lezen is en dat ze ook
zelf merken dat hun leesprestaties
vooruitgaan.
Geschiedenis, taal, topografie, rekenen: alles staat of valt met leesvaardigheid. Kinderen ontwikkelen zich
sneller en beter als ze goed kunnen
lezen. Met een kwartier lezen per
dag ontwikkelt een kind een grote woordenschat, goed taalbegrip
en lezen wordt vaak nog leuk ook!
Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend. En toch verlaat meer dan 10

procent van de Nederlandse kinderen de basisschool met een taalachterstand die ze nooit meer inhalen.
Een kwartier lezen per dag maakt
al een wereld van verschil. Een flink
aantal bedrijven en organisaties
heeft daarom de handen ineengeslagen. Als Kwartiermakers gaan zij
scholen, kinderen en ouders helpen
met hun dagelijks leesritueel.
OBS De Trekvogel maakt dankbaar gebruik van dit aanbod. Voor
de kinderen is er al leesaanbod en
de leerkrachten doen al heel goed
werk. Toch geloven ook zij dat er
nog meer kan gebeuren. Niet alleen op school, maar ook thuis. De
school kan gebruikmaken van leespakketten en voorlichtingsmateriaal
dat het netwerk aanbiedt. Zij weten
welk AVI-niveau de leerlingen nu
hebben en hopen bij een volgend
meetmoment dan natuurlijk al snel
betere resultaten te zien.
Bovendien gaan ze bijhouden hoeveel ze lezen. Want ook dat motiveert om te gaan lezen.

Week van de Oefentherapie
De Ronde Venen - Van 21 t/m 27
november organiseren oefentherapeuten Cesar/Mensendieck gezamenlijk de Week van de Oefentherapie. Op verschillende plaatsen
in het land worden activiteiten georganiseerd. Ervaar zelf wat oefentherapie voor u kan betekenen! Kijk
op www.weekvandeoefentherapie.
nl wat de oefentherapeut bij u in de
buurt organiseert.
Lopen, gaan zitten, bukken, tillen ...
We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zo zijn
eigen houding en manier van bewegen, maar sommige gewoontes
zijn niet goed voor het lichaam. Dan
kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook
door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met
hun bewegingsapparaat.
De oefentherapeut maakt u bewust
van uw eigen fysieke mogelijkheden
en coacht u bij het aanleren van gezond beweeggedrag. Het doel van
oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of
te voorkomen, uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook
wordt rekening gehouden met de

situatie waarin u zich bevindt en met
uw dagelijkse activiteiten. Wilt u gezond leren bewegen? Kies dan voor
oefentherapie Cesar/Mensendieck.
De therapeuten bij u in de buurt die
aan deze gratis activiteit meewerken zijn: Miranda van Dijk, Zwenkgras 1, 3648 JH Wilnis 0297-272399
www.oefentherapiedrv.nl. Bij Miranda kunt u in de week van de oefentherapie een afspraak maken voor
een gratis houdingscheck voor volwassenen en kinderen of u laten adviseren over bepaalde werkhoudingen in relatie tot uw klachten. Guus
Otten-Lamers, Beltmolen 6, 3642 CB
Mijdrecht 0297-287457 www.oefentherapiederondevenen.nl
Bij Guus kunnen volwassenen en
kinderen hun houding gratis laten
controleren en wilt u iets weten over
de motorische vaardigheden van uw
kind, maak dan geheel vrijblijvend
een afspraak. Bent u deze week niet
in de gelegenheid een afspraak te
maken, dan kunt u bij beide therapeuten een ander tijdstip plannen.
Ervaar zelf wat oefentherapie voor
u kan betekenen. U bent van harte
welkom in de Week van de Oefentherapie van vrijdag 21 t/m 27 november.

Met De Zonnebloem op
stap naar Intratuin
Regio - Op vrijdag 21 november
hebben 14 gasten, begeleid door 6
vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek een
bezoek gebracht aan Intratuin in
Ter Aar. Om ± 10.00 werd het vertreksein gegeven en vertrok het gezelschap in personenauto’s vanuit
Uithoorn. Bij aankomst werden de
gasten onthaald op een kopje koffie met wat lekkers. Nadat iedereen
had genoten van de koffie kon men
gaan genieten van de mooie Kerstshow van de zeer grote vestiging
van het tuincentrum.
Het in miniatuur gebouwde dorpsgezicht, compleet met ijsbaan, had
natuurlijk weer ieders aandacht.
Maar er was meer, de prachtige
kerstartikelen en de mooiste sierverlichting die op allerlei manieren
waren aangebracht vonden de gasten ook prachtig. De meeste gasten,
gezeten in hun rolstoel genoten volop en werden door hun begeleidsters via sluiproutes op de mooiste
plaatsen gebracht. Natuurlijk werd
er ook van de gelegenheid gebruik

gemaakt om nieuwe kerstspullen en
speciale kerstplanten te kopen. Je
kon aan de gezichten van de gasten, maar ook van hun begeleiders
zien dat iedereen het geweldig naar
de zin had. Tegen half een werd het
tijd voor de lunch. In een gereserveerde ruimte werd lunch door de
catering van het tuincentrum op
een voortreffelijke wijze verzorgd.
Een heel lekker soepje en daarna
nog patat en een overheerlijke kroket. Rond half drie waren de gasten met hun begeleiders weer terug
in Uithoorn. Dat de gasten genoten
hadden bleek wel bij het afscheid.
De vrijwilligers en chauffeurs werden uitvoerig bedankt. Natuurlijk
niet zo verwonderlijk. De gasten zijn
vaak niet in staat op eigen gelegenheid dit soort bezoeken af te leggen.
Vrijdag 8 november gaat een tweede groep gasten naar dit prachtige
tuincentrum. Wilt u meer weten over
de Zonnebloemafdeling Uithoorn/
Amstelhoek? Kijk eens op de site
van de afdeling: www.zonnebloem.
nl/uithoorn-amstelhoek.

ANBO WMO
informatie
ochtend

COLOFON

Mijdrecht - De nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
roept veel vragen op. Zijn kennissen, vrienden en/of familieleden
straks verplicht mij te helpen? Of
ben ik afhankelijk van de WMOambtenaar van de gemeente of ik
straks hulp krijg? Zijn deze vragen
feiten of fabels?
Op deze en nog veel meer andere vragen geeft de WMO informatie bijeenkomst van de ANBO (Alg.
Ned. Bond voor Ouderen) en de gemeente De Ronde Venen op woensdag 3 december om 10 uur in de gemeentehuis te Mijdrecht antwoord.
Een ANBO voorlichter komt, om aan
de hand van twee concrete voorbeelden, de nieuwe WMO wet uit te
leggen. De sprekers zijn Dries Veldman van de Anbo en de heer Mark
Koetsier van de gemeente De Ronde Venen. De heer Koetsier is aanwezig om het gemeentelijk beleid
tot te lichten. Zorg dat u erbij bent
als u wilt weten wat nu echt gaat
veranderen vanaf 1 januari 2015.
Niet alleen Anbo leden maar alle senioren uit De Ronde Venen zijn welkom. Aanmelden kan via telefoonnummer 0297-778424 Greet van
Scheppingen of 0297-775802 Jenny
Tonge. De toegang is gratis.

Verzamelbeurs

ZZP’ers op de taart bij
Walraven
Mijdrecht - Vorige week bracht de
Rondeveense ZZP-vereniging een
bezoek aan de Walraven Group in
Mijdrecht. Het doel was een wederzijdse kennismaking. Het was
een contrast met aan de ene kant
de grote producent van installatiesystemen, met 1000 medewerkers
over de gehele wereld, en een afvaardiging van 15 ZZP’ers, mensen
die hier in hun eentje hun bedrijf
voeren, aan de andere kant.
Het werd een geanimeerde bijeenkomst, waarin Walraven een beeld
kreeg van het gevarieerde aanbod
aan diensten van lokale ondernemers, terwijl de ZZP’ers zagen wat

er allemaal omgaat achter de golvende gevel op de hoek van de
Rondweg en de Industrieweg. Het
bezoek begon met korte wederzijdse presentaties, tijdens taart en koffie. Daarna volgde een uitgebreide
rondleiding in de indrukwekkende
fabriek – ook in Mijdrecht worden
nog producten gemaakt!
Ook aan het einde was er gebak,
Paul Schoonderwoerd overhandigde namens de ZZP-vereniging een
grote taart aan Hendrik Jan van
Walraven, in de groengele kleuren
van het bedrijf. De aanwezigen vonden het bezoek een nuttig initiatief.

Mijdrecht - Zaterdag 29 november van 10.00 tot 15.00 uur
is het weer zover. Verzamerlaarsvereniging De Ronde Venen houdt haar jaarlijkse grote beurs, ditmaal ter ere van
haar 20 jarig bestaan. Naar
aanleiding van dit jubileum is
er een persoonlijke postzegel
uitgekomen, welke die dag op
de beurs te koop is. Natuurlijk
zijn er die dag ook onze stuiverboeken en kunt u terecht
bij onze handelaren voor ansichtkaarten,
poststukken,
postzegels, munten en winkelwagenmuntjes. De beurs
wordt gehouden in het Veenweidebad, Ontspanningsweg
1 te Mijdrecht en de toegang
is gratis. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl en tel. 0297-289322
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Bridgevereniging Hartenvrouw

KDO op zoek naar
oud leden
De Kwakel - In 2015 bestaat de
afdeling volleybal van KDO De
Kwakel 50 jaar, dus tijd voor een
feestje!
Zij willen dit samen met alle leden en oud leden vieren op zaterdag 28 maart 2015 in de vorm
van een klein volleybaltoernooitje voor de liefhebbers van 18.30
tot 20.30 uur. Vervolgens is er een
gezellig feest in de kantine.
Zij hebben geprobeerd alle oudleden te traceren en een per-

soonlijke uitnodiging te sturen,
maar mocht je nog geen brief
hebben ontvangen en heb je wel
bij KDO gevolleybald, meld je dan
aan via KDO volleybal. P/a Chrysantenlaan 2, 1424 AK De Kwakel
of via de email: volleybal50jaar@
gmail.com. Vermeld er dan wel
even bij of je mee wilt volleyballen of alleen op het feest komt
en of je dat met of zonder partner doet. Graag voor 7 december reageren.

Op bijgaande teamfoto: Vlnr staand: trainer-coach Frank Dankelman, Annick
Stokhof (aanvoerster), Eva Hemelaar, Manon Dankelman, Emese Kroon, Ron
van Vliet (verzorging) Vlnr gehurkt: Jelle Mul, Mark de Haan, Rutger Woud en
Kelvin Hoogeboom.

De Vinken verslikt zich
Vinkeveen - Na de fraaie overwinning van vorige week mocht het
Vinkeveense vlaggenschip afgelopen zaterdag aantreden tegen het
nog puntloze Korbis. Driekwart van
de wedstrijd had de thuisploeg het
overwicht, maar in de laatste vijf minuten kregen de bezoekers uit Waddinxveen de wind mee. Met 16-18
gingen de punten mee met Korbis.

Atalante Heren 4 pakt
wederom de winst!
Vinkeveen - De mannen van Electroworld Bunschoten hebben wederom kostbare punten gepakt!
Werd vorige wedstrijd al gewonnen
met 3-1 ook nu was er weer een 3-1
winst te noteren. Door dit resultaat
blijven de mannen goed mee doen
om een plekje in de middenmoot.
Tegenstander was Smash 86 uit
Hoofddorp,die dus ook terug te vinden is in de middenmoot.
Met versterking uit heren 5 van
Joost en Stefan (dank heren) voor
de afwezige Roy en Wil werd de
wedstrijd begonnen. De eerste set
vertoonde een wat rommelig beeld
met een tegenstander die erg goed
opgesteld stond en dus veel aanvalsballen van Atalante kon pareren.
De set verliep uitermate spannend,

maar Atalante had zijn zenuwen het
beste onder controle en haalde deze nipt binnen met 27-25.
De tweede en derde set was niet te
vergelijken met de eerste. Smash
was de weg helemaal kwijt, en bijna elke aanval van Atalante was
een punt. Deze sets gingen dan ook
ruim naar Atalante met 25-16 en 2512. In de vierde set was het beste er
bij Atalante van af. Verdedigend liep
het niet goed en ook de service liet
het afweten. Het geloof op een 4-0
overwinning was al snel weg en de
set ging kansloos naar Smash.
Toch een mooi resultaat, waardoor
we weer wat plaatsen konden stijgen. Komende woensdag is Ouderkerk de tegenstander, wederom een
middenmoter waartegen punten
gepakt moeten worden.

Basisacht
Ook deze week zette dienstdoend
coach Frank Dankelman Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Mark de Haan
en Rutger Woud in de aanval. Manon Dankelman, Emese Kroon, Kelvin Hoogeboom en Jelle Mul vormden de Vinkeveense defensie. Op de
bank naast de reserves uit 2 en het
team van de week de D1 natuurlijk
ook verzorger Ron van Vliet.
Nadat De Vinken in de eerste aanval
geen doelpunt kon maken was het
eerste schot voor Korbis wel raak.
De maker van dit doelpunt zou nog
een flinke kwelling worden voor de
thuisploeg. Toch nam het Abn-amroteam snel het initiatief over en via
tussenstanden van 4-2 en 5-3 was
het binnen twintig minuten 9-4.
(doelpunten van Eva 2x, Emese 2x,
Kelvin 2x, Annick, Rutger en Mark).

Nog voor rust echter kon Waddinxveen weer aanhaken. Een vrije bal,
gegeven vanwege te goed verdedigen, leverde 9-5 op en na wat slordigheidjes aan Vinkeveense kant
was het met de rust 9-7.
Foutjes
Ook na rust was hete eerste schot
van de bezoekers weer raak. Echter
ook het vizier van Mark de Haan en
Kelvin Hoogeboom stond op scherp:
12-9. De fris en sprankelend spelende thuisploeg hield nog lange tijd de
positieve score, maar de bezoekers
kropen langzaam maar zeker dichterbij. Doelpunten van Emese Kroon,
Rutger Woud en Mark de Haan konden niet voorkomen dat Korbis zes
minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam.
Een paar kleine, maar uiteindelijk
dure reboundfoutjes gaven de bezoekers de kans om een voorsprong
te pakken, die zij wijselijk met hand
en tand verdedigden. Een laatste tegentreffer (Eva Hemelaar) van De
Vinken kon niet voorkomen dat de
topschutter van Korbis het karwei
zou afmaken. Met 16-18 trokken
de uitstekend spelende Vinkeveense korfballers toch aan het kortste
eind.

KDO F1 verslaat nog
ongeslagen Argon!
De Kwakel - Na verliespartijen in
de laatste twee wedstrijden kwam
afgelopen zaterdag het nog ongeslagen Argon F2 op bezoek op het
sportcomplex in De Kwakel. Met vijf
wedstrijden gespeeld, 15 punten en
een positief doelsaldo van ruim dertig, een zeer geduchte tegenstander! De trainers van de Kwakelse
club waren er dan ook vooraf niet
helemaal gerust op. Mede ook omdat de vaste keeper niet aanwezig kon zijn. Vanaf het beginsignaal
schoten de jongens van KDO uit de
startblokken. Met goed spel, fijne
combinaties en een scherpe verdediging die al inde voorhoede begon,
werd de gasten uit Mijdrecht iede-

re illusie ontnomen. De eerste kansen waren dan ook voor KDO. Toen
na een strakke corner van Job de
bal niet goed werd verwerkt door
de ARGON verdediging, tikte Bas
de bal beheerst in: 1-0! Nog voor de
rust werd de voorsprong vergroot.
In een fraaie combinatie werd Finn
vrijgespeeld. Hij joeg de bal met en
strak schot tegen de touwen: 2 – 0!
In de tweede helft kwam Argon wat
beter in het spel; zonder overigens
echt gevaarlijk te worden. De kleine
kansjes werden vervanger-keeper
Luuk onschadelijk gemaakt. Dat Argon enkele seconden voor het eindsignaal 2-1 scoorde, gold slechts
voor de statistieken.

Regio - Op 18 november, de voorlaatste zitting van de competitie,
werd met twaalf paren in de A, eerste (tot hun vreugde en mijn “droefenis”) het paar Hilly Cammelot/
Mieneke Jongsma met 59.17% en
niet.. Tweede, ook al niet, An van
der Poel en Gerda Bosboom met
57.50% nog wel als combipaar proficiat! Derde, eindelijk daar zijn ze
dan, Thecla Maarschalk en Rees
van der Post met 55.83%, dames wat
een prestatie. Wie mijn bevindingen
volgt begrijpt mijn droefheid toch?
Als vierde eindigden Floor Janssen
en Rita Vromen met 53.75%, mijn
complimenten. Dan de competitie:
Nog steeds, gelukkig, staan Thecla
en Rees bovenaan. Ik zeg gelukkig
omdat ik aan het eind van de rit de
pot met goud, mijn inzet, verwacht.
Ina Melkman en Jetty Weening consolideerden hun tweede positie.
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck
blijven derde. Nel Bakker en An van
der Poel slaagden er in van positie
zes naar de vierde plaats te stijgen.
In de B, met zestien paren, werden
Ted Brand en Alice Oostendorp eerste met 56.85%, leuk om weer eens
iets van u te horen dames.

Als tweede het team Ploon Roelofsma en Marja Slinger met 55.95%.
Eugenie Rasquin en Riet Willemse veroverden, samen met Henny
Janssen en Lies de Bruin, de derde plaats. Annet Roosendaal en Rini
Tromp laten hun licht weer schijnen
als vierde met 53.27%. Dan de competitie: Zoals ik vorige week al zei:
de B lijn vertoont wonderlijke grilligheden. Eerste, (nee niet de dames Van Schaick/Wit, ondanks mijn
waarschuwing hebben zij zich de
kaas van het brood laten eten) het
team Bep Verleun/Hans Warmenhoven. Trees Ellerbroek en Elly van
Brakel schoven van de derde naar
de tweede plaats. Het paar An van
Schaick/Lea Wit, daar zijn ze dan,
staan nu derde. Als vierde plaatsten zich Henny Janssen en Lies de
Bruin. Ladies, door deze uitslagen
is mijn verwarring compleet, niets
is bij u voorspelbaar, hartelijk dank
daarvoor. Volgende week volgt de
apotheose van dit alles en komt er
een eind aan mijn spanningen.
Mocht u ook willen spelen bij Hartenvrouw: inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

CSW wint door hattrick
supersub
Wilnis - Op het kunstgrasveld van
de studentenvoetbalclub Odysseus 91 in Utrecht motiveert de omstandigheden niet om er een lekkere pot voetbal te spelen. Het veld
ligt ver van de kantine en kleedkamers vandaan en een kleine houten tribune plus de beperkte loopruimte rondom het veld maakt het
ook voor het publiek niet aantrekkelijk. Desondanks begon CSW sterker aan de wedstrijd dan de thuisclub. Het vizier was duidelijk gericht
naar voren, maar echte kansen leverde het niet op. Plots veranderde
de wedstrijd toen Mike Cornelissen
een kleine overtreding maakte net
binnen het eigen strafschopgebied
en de scheidsrechter de bal op de
stip legde. De penalty werd vlekkeloos benut en een 1-0 achterstand
was een feit. Nog geen 5 minuten
later haalde de spits van Odysseus
uit van ongeveer 20 meter en verraste keeper Jordy Wens en heel
CSW met een 2-0 achterstand. Dave
Cornelissen verliet geblesseerd en
teleurgesteld het veld en werd vervangen door Justin Blok. In de eerste helft probeerde CSW wat het
kon, maar lukte het niet de aansluitingstreffer te maken.
Inzet
In de tweede helft deed CSW er nog
een schepje bovenop als het om de
inzet ging. Vooral Sander Kunkeler en Justin Blok drongen steeds

meer aan. Het leek wachten op een
goal. Een ongeschreven voetbalwet schrijft dan voor dat CSW extra op zijn hoede moet zijn voor een
tegentreffer uit een counter. In deze wedstrijd kwam de ommekeer
echter door een wissel. Coach Dennis Sluijk bracht Bram Bode in voor
de dit keer iets te verdedigend ingestelde en minder balvaste Berry
Kramer. Bram bleek een echte supersub. Bij een goede uitbraak op
rechts zette Sander Kunkeler voor
en schoot Bram bij zijn eerste balcontact de bal hard in het net, 2-1.
De opluchting was groot, de schade moest echter nog wel helemaal hersteld worden. Bij een corner van Nick van Asselen kopte Bode de bal snoeihard in langs de eerste paal, 2-2. En alsof dat nog niet
genoeg was maakte Bode een onvervalste hattrick door de 2-3 in te
tikken na goed voorbereidend werk
van wederom Kunkeler. Odysseus
was nagenoeg knock-out, probeerde nog wel aan te zetten, maar het
was Justin Blok die na wat gerommel in het strafschopgebied de bal
hoog in de touwen joeg en de eindstand op 2-4 bepaalde. Matthijs
Uytewaal mocht de laatste minuten nog Vincent Wens komen vervangen. Een zware, maar verdiende
overwinning met een hoofdrol voor
supersub Bram Bode en een compliment voor coach Dennis Sluijk die
hem het vertrouwen schonk.

Pupil van de week Daniel
maakt enige doelpunt

Weer geen winst bij
Atalante dames 1
Vinkeveen - Op maandag 17 november mocht het 1e Haaxman/Verbruggen Atalante dames team in
Haarlem aantreden tegen spaarnestad. Vanwege het vroege uur zorgde de file onderweg voor een incompleet team bij het warmspelen.
Gelukkig was net voor aanvang de
hele ploeg binnen en in de stemming om nu eindelijk eens winst
te gaan pakken. De eerste set verliep wat aftastend aan beide kanten. Er was goede inzet, er werd gezocht naar gaatjes en door de service werd de tegenpartij uitgedaagd
zich te verdedigen. Hierdoor liep het
gelijk op tot aan de laatste punten.
En zoals het de dames dan kennelijk
gewoon is, komt er net een streepje
tekort: 23-25.
Vastberaden
De 2e set waren de Atalantedames
daarom vastberaden het muntje nu
eens de andere kant op te laten vallen. Ook deze set ging het duel gelijk op. De dames van spaarnestad

waren duidelijk geroutineerder als
team, lieten wel gaten vallen, maar
merkten snel dat deze gaten ontstonden en schoven dan keurig in.
Toch kon Atalante zich vastbijten in
de wedstrijd met als gevolg een 2523 winst. Dit smaakte zoet! De 3e
set echter was er dusdanige moeite met het opvangen van de servicebeurt van 1 geroutineerde dame
dat de achterstand te groot was geworden. gevolg: een schamele 6-25
als eindstand. Voor de 4e set werd
echter de peper weer op de plaatsen gestoken waar die nodig was.
De passes resulteerden in een setup die kon worden afgemaakt. Het
bleef lastig om de juiste gaten op te
zoeken, maar een ingehouden slag
of prikballetje had best leuk resultaat. Toch was het ook nu weer niet
voldoende om de winst te pakken;
19-25. Mag het dan nooit eens lukken om de winst te pakken? De dames geven het niet op. Dat belooft
volgende week vrijdag een leuke
pot te worden tegen dames 2!!

Mijdrecht - Daniel Schoonderwoerd is 10 jaar en al jaren betrokken bij Argon. Eerst als supporter bij
zijn broers Tim (19 jaar) en Martijn
(17 jaar) en vanaf de mini’s op de
zondag zelf enthousiast bezig met
zijn grootste hobby namelijk voetballen. Daniel speelt in het veld het
liefst als aanvaller maar de laatste
tijd wordt er steeds meer een beroep op hem gedaan om als spelverdeler te fungeren. Rust brengen en overzicht houden dat zijn
zijn sterke punten. Ook gaat hij wel
eens mee met zijn vader om bij het
1e elftal te kijken. Alleen lukt dat
vaak niet de hele wedstrijd want
veel van zijn vriendjes zijn dan ook
vaak aan het ballen op het Cruyff

Court en dat vindt hij natuurlijk veel
leuker. Daniel zit in groep 7 van de
Driehuis School en gaat lekker alhoewel hij ten opzichte van groep 6
wel heel veel huiswerk heeft en dat
is wel even wennen. Andere hobby’s
zijn lekker buiten spelen, gamen en
televisie kijken. Zijn favoriete clubs
naast Argon zijn Ajax en Barcelona.
Hij is al een paar keer in de Arena
geweest en ook een thuiswedstrijd
van Barcelona heeft hij al meegemaakt. En 2 keer naar Utrecht via
Argon. Daniel was superblij om eens
pupil van de week te zijn en uiteindelijk zou hij de enige zijn die afgelopen zaterdag op het hoofdveld de
doelman van UVV wist te passeren.
Foto: sportinbeeld.com

Volleybal Scholentoernooi
Atalante erg succesvol
Vinkeveen - In aansluiting op de
volleyballessen op de Vinkeveense basisscholen vond woensdag 19
november in de Boei voor de twaalfde keer het Scholentoernooi plaats.
Het toernooi wordt gespeeld op
twee woensdagmiddagen en wordt
georganiseerd door V.V. Atalante.
Deze eerste dag was het de beurt
aan de kinderen van de groepen
3, 7 en 8. De eerste middag deden
130 kinderen (!) mee. Op 26 november wachten nog de groepen 4 tm
6. Rond 13.00 uur was de aftrap van
het toernooi met de groepen 7 en
8. Al vanaf het begin was duidelijk
dat de teams aardig wat hadden opgepikt van de lessen op school van
Frits van der Zee. De kinderen moeten de bal in 3-en spelen, waarbij
ze de eerste bal spelen, de tweede
vangen en de derde er weer overheen spelen. Het leuke van dit niveau is dat door er een vangbal tussen te plaatsen er heuse rally’s te
zien zijn! Het fanatisme zat er goed
in en er werden mooie wedstrijden
gespeeld. Het oogstte alom bewondering hoe goed dit volleybalspelletje al gespeeld werd!
Beste 4
Na de poulewedstrijden volgde er
voor de beste 4 nog een kleine en

een grote finale. Bij groep 7 ging de
kleine finale tussen het team Apenstaarten van de Pijlstaart en het
team Volleybeukers van de St Jozef, welke gewonnen werd door de
Pijlstaart. Daarna was het een Pijlstaartfinale tussen de Knallers en de
Teletubbies. De Knallers behaalden
hier toch wel overtuigend de eerste
plaats.
Bij groep 8 was het omgekeerde was
de kleine finale een Pijlstaart aangelegenheid waarbij de Volleyprowers
de derde plek behaalden ten kosten
van team Pijlstaart. De grote finale was een spannende strijd tussen
de Smashers van de Pijlstaart en Jozefsmash. Hier trokken de Smasher
aan het langste eind. Dan de allerkleinsten, groep 3. Drie teams deden hier mee, zij speelden een dubbele competitie. Hier heeft denk ik
iedereen van genoten. Wat hebben
zij goed en enthousiast gegooid en
gevangen! En tijdens een pauze van
de groepen 7 en 8 werden ze enorm
aangemoedigd door iedereen. Alsof
ze uitkwamen in de “eredivisie”. De
kinderen stegen boven zich zelf uit!
Heel mooi dat het maar 3 teams waren, nu teams kregen dus een beker en dat hebben ze allemaal zeker
verdiend. De 1e plaats was voor de
Volleytoppers van de St Jozef.

10 Nieuwe Meerbode

• 26 november 2014

UVV houdt Argon van zege af

Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd op het laaggeplaatste UVV
de overwinning thuis te houden, in
een povere wedstrijd werd niet gescoord. UVV kwam duidelijk voor
een punt en slaagde daar won-

derwel in. De massaal verdedigende ploeg met aan hoofd doelman
Jonnes Bouma bleek met hulp van
lat en paal een onneembare vesting. Pas na ruim een kwartier spelen was er een schot richting doel

en dat kwam nog van de gasten, het
schot ging voorlangs het Argondoel.
Halverwege zagen we wel een poging van Jasper Werkhoven maar hij
mikte te hoog. Argon had wel veel
balbezit maar speelde erg vrijblij-

vend en in een te laag tempo. Ook
Bas Pel moest in een koppoging
zijn meerdere erkennen in doelman Bouma. Een vrije trap van Floris Mulder ging, onbereikbaar voor
de doelman, via de lat over, ook een
poging van Jesse Loenen onderging
eenzelfde lot. De beste gelegenheid
was opnieuw een inzet van Jasper
Werkhoven maar zijn inzet stuiterde via de knieën van de sluitpost uit
het doel. In aanvallend opzicht produceerde UVV geen enkele kans.
Tweede helft meer vaart
In het vervolg was er meer actie
aan Argonzijde, een schuiver van
Bas Pel ging naast en Syrano Morrison produceerde een afzwaaier, in dezelfde minuut werd een inzet van dezelfde speler uit de doelmond weggewerkt. Het laatste half
uur, met Epi Kraemer en Jesse Stange in de ploeg, werd het wel dreigender. De eerste poging van Stange ging naast en bij een tweede actie schoof de bal van Stange
net voorbij de tweede paal. Bij een

Hertha bedankte haar sponsors

Vinkeveen - SV Hertha gaat bouwen, daarvan stond deze sponsoravond in het teken. Alle 40 sponsoren, leden van de verschillende
commissies en andere vrijwilligers
waren hiervoor vrijdag 21 november uitgenodigd in de kantine van
de sportclub. De vereniging is de
afgelopen jaren sterk gegroeid, dat
is vooral te danken aan het meiden
voetbal, daardoor zijn er regelmatig
kleedkamers te kort en om dat probleem op te lossen is er een prachtig nieuwbouw plan bedacht. De

oude kantine wordt omgebouwd tot
kleedkamers en bovenop de andere
(oude) kleedkamers komt een kantine met uitzicht op de velden. Zonder gemeentelijke subsidies weliswaar, dus stonden er een aantal
ouders, vrijwilligers en leden van
SV Hertha op om dit plan mogelijk
te maken. Het geld komt voor een
groot deel van sponsoren, mensen die deze voetbalvereniging een
goed hart toedragen.
De voorzitter opende de avond om
alle aanwezigen te bedanken voor

hun toezeggingen, hun vrijwillige
inzet en de tijd die zij gaan steken
in dit prachtige plan. De eerste paal
gaat, naar verwachting, net na de
jaarwisseling de grond in.
Rob de Kuiper van Vink Bouw uit
Nieuwkoop, is de kar trekker samen
met de leden van de bouwcommissie en project 1.5. Zij gaan ervoor
zorgen dat dit prachtige plan omgezet wordt in daden. Zodat er na de
zomervakantie 2015 een mooi gebouw staat, met voldoende scho-

ne kleedkamers en een kantine met
prachtig uitzicht over de voetbalvelden. Het doel van deze avond was
om al deze sponsoren te bedanken
voor hun toezeggingen, met elkaar
kennis te maken en elkaar te informeren.
Als dank hiervoor heeft SV Hertha
deze avond georganiseerd en kregen de aanwezigen een heerlijk
“oud Hollands” buffet aangeboden.
Gesponsord door restaurant “De
Veensteker” en “De Viersprong” in
Vinkeveen.

Atlantis D2 weet weer
wat winnen is
Mijdrecht - Zaterdag 22 november jl. speelde Atlantis D2 een uitwedstrijd tegen Blauw-Wit D3 uit
Amsterdam. Op papier zou het een
moeilijke wedstrijd moeten worden voor de Mijdrechtenaren, maar
na een hele goede 1e helft wist de
D2 de punten binnen te slepen met
een overwinning van 11-6. De eerste helft begon goed. In de eerste verdediging werd er al veel ballen onderschept en Blauw-Wit kon
geen kansen creëren door de sterke defensie. In de eerste aanval
was het al meteen raak voor Atlantis. Niet veel later kwam het tweede doelpunt ook al van de uitploeg.
0-2 stond er op het scorebord. De
eerste helft bestond voor Blauw-Wit
uit één antwoord en dat was de 1-2
door een afstandschot. Atlantis trok
zich niet veel aan van dat schot en
ging rustig door met kansen maken

van de schaarse uitvallen moest de
goed spelende Wouter Winters handelend optreden. Een vrije trap van
Jasper Werkhoven werd een prooi
voor keeper Bouma en even later
werd na een hoekschop Bas Pel teveel gehinderd om effectief te zijn.
De laatste actie was van Epi Kraemer, hij speelde zich goed vrij maar

zijn schot ging via de paal naast. Argon slaagde er vervolgens niet meer
in om het net te vinden.
En daar kon zelfs de goed leidende
scheidsrechter Barrales niets aan
veranderen.Zaterdag gaat Argon op
bezoek bij Elinkwijk in Utrecht, de
aftrap is om 14.00 uur.
Foto: sportinbeeld.com

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest

CSW F4M wint van Arsenal

en ook afmaken, in rap tempo was
het maarliefst 1-5 voor de jeugdige
ploeg. Dit was ook de ruststand.
Na de rust ging Atlantis weer goed
de wedstrijd in. Een 1-6 en een 1-7
werd op het scorebord getekend.
Blauw-Wit gaf hier ook antwoord
op. Na een kleine dip in de verdediging van Atlantis, maakte Blauw-Wit
het gat kleiner naar een 3-7. Atlantis
wist hierna weer hoe het ook alweer
in de eerste helft moest en drukte
ook door naar een 3-9 voorsprong,
waarna Blauw-Wit doorging naar
een 5-9. Atlantis wist wat ze moesten doen en dat was die ene genadeklap uitdelen aan Blauw-Wit. En
dat gebeurde ook aan het einde van
de wedstrijd. Nadat de stand was
opgelopen tot 6-10, wist Atlantis
die ene genadeklap uit te delen en
dat was een mooi afstandschot. De
eindstand hierbij was dan ook 6-11.

Wilnis - Na de verloren bekerwedstrijd van vorige week gingen de
meiden met volle moed er tegen
aan. Er werd thuis gevoetbald tegen
Arsenal ASV. Al snel kwamen we op
0-1 achter. Maar zo gauw geven de
meiden van de F4M niet op. En al
snel werd de 1-1 gemaakt. Beide
partijen waren redelijk aan elkaar
gewaagd.

Toch werd CSW steeds gevaarlijker. En kwam de voorsprong. 2-1
voor CSW! Door goed verdedigen
kwamen de jongens er niet makkelijk langs. Toch viel er nog een doelpunt en stond het gelijk. Uiteindelijk
door goed overspelen en hard werken, kwam het winnende doelpunt
voor CSW! Een verdiende overwinning van 3-2.

Hertha ME1 ruikt kampioenschap
Vinkeveen - Zaterdag jl. moesten
de meiden van de E1 uit bij Amsterdam-Zuid, De Vinkeveense aanvalsmachine rolde de ene na de andere aanval uit over het Amsterdamse
kunstgras .Vooral de schijnbewegingen van Sienna van der Sloot op de
rechtervleugel waren zaterdag onnavolgbaar. Maar de ruimtes waren net

te klein om al die kansen van de andere aanvalsters Femke en Sterre te
verzilveren. En V.V. Buitenveldert had
gewoon een hele goede keepster.
Wat ze in Amsterdam niet doorhadden was dat Hertha “het kanon van
Vinkeveen” nog op de bank had zitten. Mandy Clement was nog maar
net in het veld toen ze vijf minuten

voor rust met een vliegend schot de
score opende. 0-1. En direct daarna ook nog eens 0-2 uit alweer een
prima product van de Vinkeveense aanvalsmachine. De tweede helft
werd er aan beide kanten niet meer
gescoord. Buitenveldert kwam wat
meer aan voetballen toe maar de
Vinkeveense verdediging stond van-

daag als een huis met Yasmin, Mo,
Daisy, Noa en Britt. En dus was het
voetbalfeest na afloop compleet met
een fraaie 0-2 overwinning (zie foto). En zaterdag aanstaande volgt de
topper en streekderby tegen CSW
ME1. Hertha nog steeds ongeslagen en met nog twee wedstrijden te
gaan, op weg naar twee finales op rij.

Op de foto van links naar rechts: Yasmin, Daisy, Mandy, Femke, Sterre, Sienna, Mo, Noa, Britt en Ismene. Danique ontbreekt op de foto vanwege een blessure.

Atlantis 1 pakt weer
twee punten

Voor meer lokaal nieuws zie onze website:

www.meerbode.nl

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis 1, dat gesponsord
wordt door de Rabobank, thuis tegen Gemini 1 uit Gouda. Zowel Atlantis als Gemini hadden één wedstrijd gewonnen en verloren. Twee
jaar geleden werd ook al tegen Gemini gespeeld en allebei de wedstrijden werden door de Mijdrechtenaren gewonnen. Een overwinning moest mogelijk zijn, maar in
de tweede helft werd het onnodig
spannend. Atlantis hield de punten
in Mijdrecht, mede door de sterke
eerste helft. Er stond een eindscore van 17-14 op het scorebord na 70
minuten spelen. Na de gezamenlijke opkomst met de kangoeroes en
de mini toppers van Atlantis, begon
het vlaggenschip van Atlantis na het
voorstellen van beide teams scherp
en fel aan de wedstrijd. Dit leidde dan ook snel tot een voorsprong
van 4-0 in 12 minuten tijd. Atlantis
raakte verder op stoom en liep verder uit op Gemini. Er werden goede aanvallen opgezet, de juiste kan-

sen werden genomen en de mooiste
kansen vielen door het mandje. De
ruststand loog er dan ook niet om:
11-5. Dat er in de eerste helft al 11
doelpunten werden gescoord, bood
goede hoop voor de tweede helft.
Voorsprong
Deze ruime voorsprong moest verder uitgebouwd worden in de tweede helft. Na de peptalk van coaches Hans van Dasler en Marijke
Pauw kon Atlantis er weer tegenaan. Het was dan ook Atlantis die
verder ging met scoren in het begin
van de tweede helft. Maar opeens
volgde er een omslag. Gemini raakte steeds meer op dreef en Atlantis wist de gecreëerde kansen niet
af te maken. Gemini kon iets dichterbij komen maar de ruime voorsprong uit de eerste helft kon niet
meer ingehaald worden. De stand
bleef steken op een stand van 1714 in het voordeel van de thuis spelende ploeg. De punten bleven dus
in Mijdrecht.
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Sporters bouwen mee aan
hun nieuwe onderkomen

Hoge serie is niet altijd
goed voor winst

Mijdrecht - Op de hoek van de Nijverheidsweg en de Energieweg in
Mijdrecht helpen sporters van Beuving Sport mee aan de inrichting
van een nieuw pand. Na jaren van
leegstand gaat het halfronde groene gebouw nu eindelijk bewoond
worden. Als alles volgens plan verloopt, hoopt Jolanda Beuving er in
januari in te trekken. In de grote
ruimte op de eerste verdieping worden nu muren afgebroken en nieuwe geplaatst, alles met hulp van een
flink aantal van Jolanda’s sporters.
En regelmatig lopen er meer sporters binnen om alvast te kijken hoe
het gaat worden.
Het heeft anderhalf jaar geduurd
voordat de vereiste vergunning er

De Ronde Venen - Na een lange afwezigheid, wegens ziekte en
herstel, was deze week Cor van de
Kraats weer “aan tafel” aanwezig.
Hij mocht in de partij CenS 1 tegen
de Springbok 1 de spits afbijten. Uiteraard is het dan weer wennen en
helaas verloor hij zijn partij maar
spelen doet hij weer! Welkom terug
Cor. Afgelopen week was weer bekerweek en dus een wedstrijdenmix
van beide divisies, waarbij de tweede divisionisten altijd zeer gemotiveerd zijn om hun concurrenten uit
de eerste divisie te laten zien dat zij
niet voor hen onderdoen.
De eerste die dat ondervond was
DIO. Zij speelden uit tegen ASM
1. Allen Koos Zwerver wist 2 punten voor DIO binnen te slepen, de
andere 7 waren voor ASM 1 en
ASM zet daarmee meteen ook een
flinke stap naar boven. Bar Adelhof 3 (thuis) was kansloos tegen
de Kuiper/Stee Inn, met behoorlijk snelle partijen (allemaal binnen de 23 beurten) werd Bar Adelhof 3 aan de kant geschoven. Allen Stefan kon in dit tempo mee
en mocht even aan een overwinning denken maar ook hij trok aan
het kortste eind, 0-9. De Springbok
2 mocht het opnemen tegen Stieva/
Aalsmeer. Ton Bocxe legde hier met
13 beurten de kortste partij op tafel. Willem Holla (Springbok 2) probeerde daar wat tegenover te zetten door in 19 beurten Derk Bunders kansloos te laten maar dat
was niet genoeg voor de overwinning. De laatste twee partijen waren weer voor Stieva/Aalsmeer, 2-7.
CenS 2 en de Schans/Lutis ventilatie techniek stonden vlak bij elkaar
in de stand en dat beloofde dus een
mooie strijd worden. De praktijk was
even anders, door zeer degelijk spel
van “de Schansen” verloor CenS 2
met maar liefst 0-9. Daarmee neemt
de Schans/Lutis ventilatie techniek,
voorlopig, afstand van een concurrent. De Kromme Mijdrecht 1 tegen
de Paddestoel 2 was een gelijk opgaande strijd, om en om werden de
partijen gewonnen en op het eind
moest er gerekend worden voor de
eindoverwinning. Die was in deze
wedstrijd voor de Paddestoel 2, 4-5.
De Kromme Mijdrecht 2 had de Merel/Heerenlux 1 op bezoek. Hier wist
alleen Willem de Graaf (Kromme
Mijdrecht) voldoende tegenstand te
bieden om 2 punten binnen te slepen. Bert Fokker, Willem van Kouwen en Eric Aarsman zorgden voor
drie overwinningen van de Merel/
Heerenlux 1 en de eindoverwinning
met 2 tegen 7.

kwam; zodra dat rond was, begon
de verbouwing. De sporters krijgen
door de vele ramen een mooi uitzicht op de Driehuiskerk en de Driehoek, ooit bedoeld om sportterrein
te worden. De ruimte is groter dan
in het huidige gebouw aan de Industrieweg. Er is dan ook plaats voor
extra faciliteiten, zoals sportfysiotherapie, voedingsadvies en sportmassage. Vanwege deze bredere aanpak wijzigt de naam in Beuving Lifestyle. Worden de abonnementen dan niet duurder? “Nee,”
zeggen Jolanda en partner Marcel,
“die kunnen zelfs wat omlaag omdat
aan het nieuwe pand minder kosten
zijn”. Voor de sporters een extra stimulans om mee te helpen!

Hertha E1 op weg naar
kampioenschap
Vinkeveen - Met nog twee wedstrijden te gaan, gaat Hertha E1 aan
de leiding van de competitie met
acht overwinningen en nog geen
puntverlies. Mocht de uitwedstrijd
tegen Pancratius gewonnen worden, dan kunnen de Vinkeveners zaterdag 29 november kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen Argon. Maar eerst de wedstrijd tegen
de als derde geklasseerde ploeg uit
Badhoevedorp, waar vanaf het eerste fluitsignaal niks was te merken
van spanning. Linksbuiten Daan
Plevier schoot na nog geen minuut
gespeeld al hard op de paal. Aan
de linkerkant waren het Mees van
Zijtveld en Daan die voor veel gevaar zorgden. Met een mooie combinatie speelden zij Sander de Vries
vrij en hij bracht de 0-1 op het scorebord. Ook de 0-2 en 0-3 ontstonden aan de linkerkant, afgemaakt
met een intikkertje van aanvoerder
Niels Schoonderbeek en een hard
afstandschot van Daan zelf. Hertha
gaf Pancratius nauwelijks kans en
er werd door de Vinkeveners goed
getikt. De voorsprong bij rust was
dan ook dubbel en dwars verdiend.
Penalty
Na de rust waren het nog steeds de

Herthanen die de dienst uitmaakten.
Daan kwam na vijf minuten weer
goed door aan de linkerkant, maar
werd onreglementair gestopt met
een penalty tot gevolg welke feilloos
werd ingeschoten door Mats Klinkhamer. Niet veel later was het Mees
die met een mooie steekbal weer
Daan wist te vinden. Oog in oog met
de keeper legde Daan mooi de bal
breed op Sander en met deze uitgespeelde goal werd de stand op
0-5 gebracht. Vlak nadat Alfie Irving nog een bal mooi in de verre hoek probeerde te krullen, maar
toen de paal op zijn weg vond, was
het Mees die de 0-6 maakte met
een mooi geplaatst schot in de kruising. Aanvoerder Niels zorgde voor
het slotstuk en bracht de eindstand
op 0-7. Dit had nog anders kunnen
zijn, maar keeper Andy Theijsmeijer worp zich vol in de baan van het
schot uit één van de weinige aanvallen van Pancratius. De complimenten waren er van de coach van
Pancratius die vond dat ze “zo nu
en dan compleet zoek werden gespeeld”.
Zaterdag 29 november wordt om
12.00 de kampioenswedstrijd van de
E1 gespeeld op Sportpark de Molmhoek tegen Argon.

CSW D5M: Grote kslasse!
Wilnis - Voor de vijfde keer dit seizoen won de D5M van CSW een
wedstrijd in de jongenscompetitie. Daarmee neemt de ploeg van
trainster Iris van Dijk inmiddels de
derde plaats op de ranglijst in. De
thuiswedstrijd tegen SCH D3 kende een aarzelend begin, maar geleidelijk aan ging de D5M-machine beter draaien. Het eerste selectieteam van de 4 meisjes D-elftallen
van CSW wist met uitstekend combinatievoetbal en een solide verdediging geleidelijk aan grip op de
wedstrijd te krijgen. Dat resulteerde halverwege de eerste helft in een
1-0 voorsprong, nadat Michelle Lem
een vrije trap keurig over het muurtje mikte; de SCH keeper pareerde
de bal, maar de rebound was voor
Dana Breewel, die de bal met een
boogje onder de lat mikte (1-0).
De mannen uit Harmelen stroopten de mouwen nog eens op en verhoogden de druk op het doel van
de betrouwbare CSW-keepster Noa
Viergever . Tot aan de rust bleef de
stand ongewijzigd.
Na de hervatting liet de CSW verdediging zich verrassen door een bekeken aanval van SCH,waarna CSW
opnieuw aan de slag moest om de
voorsprong weer terug te krijgen,
maar het duurde even, voordat de
ploeg het vertrouwde ritme hervond.
In het laatste kwartier ging het spel
weer lopen.

Sprankelend
Met soms sprankelend aanvalsspel, waarin ook de fysieke duels
niet werden gemeden, werd SCH
in de verdediging gedrongen en
dat resulteerde kort na elkaar in 2
mooie treffers van centrumspits Dana Breewel. De einduitslag van 3-1
was dik verdiend. Bij CSW worden
de selectieteams van de meisjes D,
E en F ingedeeld in de jongenscompetitie. De gedachte hierachter is,
dat je voor een goede ontwikkeling
van voetbalsters beter regelmatig in
de buurt van een gelijkspel kunt zitten dan vaak over je tegenstander
heen te walsen in de meisjescompetitie. De D5M maakt de verwachtingen dit seizoen helemaal waar.
Vorige week nog versloeg het team
voor de beker de jongens van Kockengen D2 met 2-3. Na de voorafgaande winst tegen Hertha D3 met
3-1 en het gelijke spel tegen Argon
D5 waren de meiden de trotse poule winnaars. Daar kun je mee thuiskomen in De Ronde Venen en omstreken. Ook in de reguliere competitie doet de ploeg het dus goed.
Met 16 uit 8 sluipt het team de top3 van de ranglijst binnen. De doelcijfers van 26 voor en 18 tegen geven aan, dat de doelstelling om
steeds maar weer voluit te moeten gaan voor de punten, wordt gehaald. CSW kan van deze groep van
15 speelsters nog veel verwachten
in de toekomst.

Hertha F3 vergeet te winnen!
Vinkeveen - Zaterdagochtend 22
november 9.00 uur Hertha F3 ontvangt RAP F2. RAP was goed gemotiveerd en ging al vlot in de aanval.
Toch was daar Mats die de bal op
links wist te onderscheppen. Door
middel van wegdraaien, rondkijken
en afspelen van de bal wist deze
via zijn teamgenoten de linkerkant
te bereiken. Waardoor Jack richting
de goal van RAP kon gaan. Helaas
werd deze mooie actie niet beloond
met een goal. Maar de Vinkeveners
lieten de tegenstander wel schrikken met hun goede spel aan de bal.
Dat goed verdedigen ook een onderdeel van het spel is, leerden de
jonge Hertha mannen vervolgens
snel. In een paar minuten tijd waren er twee onoplettendheden in
de verdediging, waardoor de Amstelveners al snel op 0-1 en 0-2
kwamen. Aan de bal was Hertha de
tegenstander nog steeds de baas.
Helaas had Kick na een mooie solo net geen geluk om te scoren en
wist ook Thiago een mooie aanval
niet succesvol af te ronden.
De tweede helft trok Hertha fel van
leer, duels werden nu vaker ge-

wonnen dan verloren. Hertha was
de bovenliggende partij.
Na een goede opbouw van achteruit, kwam de bal op het middenveld
bij Mats, vanuit een mooie aanname wist Mats samen met de bal
richting de goal te gaan.
Hij was de verdediging te snel af en
schoot de bal naast de keeper het
goal in 1-2.
Dat RAP geen slecht ploegje is, bewezen ze een paar minuten later.
Opnieuw letten de Vinkeveners niet
op en de vrijstaande spits kon alleen op keeper Mike af,1-3. Hertha gaf geen krimp bij deze nieuwe tegenslag en bleef ervoor gaan.
Keeper Mike schoot de bal rechtstreeks richting Kièro, deze ging via
de rechterkant op de goal af. Met
een mooi schot wist de bal over de
keeper de touwen te raken, 2-3.
Ook daarna kregen de jonge Hertha honden kansen op meer. Zo
miste Mats door goed keeperswerk
van de tegenpartij de grootste kans
op de meer dan verdiende 3-3. Helaas werden de laatste kansen niet
benut, waardoor de stand niet meer
veranderde.

Hertha F2 verslaat RODA’23
en blijft koploper

Bridgeclub ABC
Regio - Op 20 november werd de
2e ronde van de tweede cyclus bij
onze bridgeclub gespeeld. We waren met een oneven aantal aanwezigen, 51 door 5 afzeggingen. Dat
inhoudt dat er elk half uur een paar,
een stilstaande ronde heeft. Dit keer
in de B lijn dat is niet altijd plezierig
maar met een kopje koffie erbij kan
men zich het wat aangenamer maken. Het was vrij rustig onder het
bridgen , de wedstrijd leider had er
een strakke hand ingelegd, dat betekent , zorgen dat binnen een half
uur de spellen gespeeld zijn. Dat
is moeilijk want och het is zo gezellig om over de spellen na te praten, de scores te beluisteren en wat
had men nou beter moeten doen of
juist heel trots op je spel zijn, als je
meer extra slagen hebt gehaald dan
dat er is gespeeld. Ja het bekende ,
had ik maar....... Er is verrassend gespeeld, aan het eind van de ochtend

maak je met je bridge partner, een
berekening van hoeveel procent je
nou als eind score zal hebben. Als
de zitting uitslag wordt opgelezen
denk je dan ach dat had ik niet verwacht.......... dat was ook vanmorgen
weer het geval.
In de A lijn werden op de eerste
plaats Ada en Roelie met een mooie
score van 60,00 % rond, op de tweede plaats, Corry en Ria met 59,58 %
op de derde plaats Corry en Netty
met 57,92 % .
In de B lijn werden eerste het gelegenheids koppel, Greet en Jos
met een score van 64,00 %, tweede werden Lenny en Jan met 62,90
%, derde werden Els en Alice met
60,67 % . Mooie hoge scores voor
de B lijn. Volgende week spelen we
de 3e ronde van de tweede cyclus,
Wie zullen er dan weer boven aan
staan? We gaan er zeker weer onze
uiterste best voor doen.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde Hertha F2 in Amstelveen
tegen de nummer 5 van de competitie: RODA’23. Een overwinning was
nodig om de koppositie te behouden, want Legmeervogels en Hoofddorp volgen Hertha op korte afstand. Hoewel er na een reeks van
overwinningen aan zelfvertrouwen
geen gebrek was bij de Vinkeveense mannen, kwam Hertha toch direct na de aftrap flink onder druk te
staan. Het team van RODA’23 bleek
te bestaan uit enkele uit de kluiten
gewassen jongens en zette meteen
een stevig offensief in. Maar dankzij degelijk verdedigend werk wist
Hertha al snel het spelbeeld te keren. Het nieuwe spelsysteem met
Lars van den Berg als spelverdeler bleek goed te werken en Hertha wist de voorspelers steeds vaker
te bereiken. Met name aan de rechterkant bleek Hertha erg gevaarlijk:
de snelle Jasper Mons brak keer
op keer door en kreeg enkele grote kansen. Maar de keeper van RODA’23 wist iedere keer de bal te keren. Het leek er op dat het bij rust
nog 0-0 zou zijn, maar vlak voor tijd
kreeg Hertha een vrije trap op de
rand van het strafschopgebied. Tim
Stubbe haalde verwoestend uit en

de bal verdween hoog in de goal:
0-1! Hij kreeg meteen een publiekswissel.
Kansen
Na rust bleef Hertha sterk combineren en volgden nog verschillende grote kansen. Zo speelden Daroen Mauloed en Stijn Janssen zich
een paar keer knap vrij, maar steeds
werden hun schoten gekeerd door
de kleine, maar sterke keeper van
RODA’23. Toch viel na een minuut
of tien de bevrijdende 0-2: Yassine Mansi wist een “frommelgoal”
te maken na matig uitverdedigen
van de tegenstander. Direct daarna kreeg RODA’23 een grote kans
op de aansluitingstreffer. Maar gelegenheidskeeper Pelle Reijer wist
een hard schot van een doorgebroken speler met een uiterste redding naast de goal te werken. Hertha speelde het vervolgens knap uit,
mede door goed verdedigend werk
van Tim Wolffgramm en Lars van
den Berg. Vlak voor tijd werd het
zelfs nog 0-3 na een schitterende
vrije trap van Wes Twaalhoven. Met
deze ruim verdiende overwinning
blijft Hertha F2 ongeslagen aan kop
van de competitie: 22 punten uit 8
wedstrijden!

Hoge serie
Zoals in de kop al aangekondigd
zorgt een hoge serie niet altijd voor
de overwinning. Dat ondervond
Evert Driehuis (CenS 1) in zijn partij tegen John van Dam (de Springbok 1). In de 2e beurt maakt Evert
de hoogste serie van deze week (15
caramboles, 36,59%) en leek daarmee goed op weg. Helaas kon hij
dit niet vast houden terwijl John onverstoorbaar zijn punten bleef maken en daarmee dan ook de overwinning binnen sleepte. Sander Pater was sterk bezig en in slechts 17
beurten schoof hij Peter Stam aan
de kant. Nico de Boer en Hans Bak
zorgen voor andere punten voor de
Springbok 1, 2-7. Onze Vrijheid/de
Biljartmakers nam het op tegen Bar
Adelhof 3. Dat de 2e divisie niet onderdoet voor de 1e blijkt niet alleen
in de stand, er was slecht 1 punt
verschil in de tussenstand, maar
ook weer in deze partij. Bert Loogman (Onze Vrijheid/de Biljartmakers) moest zijn meerdere erkennen
in Frank Bijlhouwer (Bar Adelhof 3)
maar daarmee was het ook gedaan,
de andere 6 punten werden door
Onze Vrijheid/ de Biljartmakers in
huis gehouden. Door het goede spel
van Adelhof 3 haalden zij nog wel
het extra punt binnen, 6-3. De laatste wedstrijd is die van ASM 1 tegen Bar Adelhof 1. Ook tussen deze
twee was er maar 1 punt verschil in
de tussenstand maar ook hier weer
een duidelijke winnaar. Hendrik Versluis (ASM 1) won weliswaar, in een
sterke partij, van Richard van Kolck
(Bar Adelhof 1) maar het ontbreken
van 1 speler en het dus extra caramboles moeten maken brak ASM
2 toch op en met 2 tegen 7 ging de
eindoverwinning naar Bar Adelhof
1.

Drie mooie prijzen voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen zaterdag 22 november hebben vier judoka’s van
Judoschool Blaauw mee gedaan
aan het sterk bezette Waterlandtoernooi in Purmerend.
In de leeftijdscatogorie van 7-9 jaar
kwamen Luuk Haarman, Tijn Haarman en Dylan Koeleman in actie in
hun eigen gewichtsklassen. Luuk en
Dylan waren heel goed bezig in hun
poule. Luuk was zeer goed op dreef
en wist al zijn wedstrijden te winnen
op een ippon. Dylan deed het ook
erg goed en van de vier wedstrijden wist hij er vier op een ippon te
winnen. Beiden konden bij de prijs-

uitreiking de beker voor de eerste
plaats in ontvangst nemen.
Ondanks dat Tijn Haarmijn de jongste in zijn poule was wist hij de derde plaats te bemachtigen.
In de middag kwam er nog 1 judoka voor Judoschool Blaauw in actie
in de leeftijdscategorie 12-14 jaar.
Jouke van Westrenen deed mee in
de gewichtsklasse tot 55 kg. Jouke
won 2 wedstrijden en verloor 2 wedstrijden in een sterk deelnemersveld. Hierdoor werd hij vijfde en viel
hij net buiten de prijzen.
Het was dus een succesvolle dag
voor Judoschool Blaauw bij dit sterk
bezette toernooi.

